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HOOFDSTUK 5 

 
Troetelkind en buitenbeentje 

 
Het leeftijdsverschil tussen de kinderen van Gerrit Jan was groot. De oudste, dochter Marie, 
en de jongste, Arnold, door sportvrienden Atje genoemd, scheelden twintig jaar. Tussen de 
halfbroers en halfzusters bestond enig standsverschil. Julia was een Blijdenstein, één van die 
doopsgezinde families in Twente die gewend waren enige allure te vertonen.1 De 
Blijdensteins golden als de deftigste familie van de stad. Daarom achtten de kinderen uit het 
eerste huwelijk zich wat voornamer dan de kinderen uit het tweede huwelijk, met de Duitse 
Christine Meier, die velen veelbetekenend aanduidden als ‘Christine oet ’n Pruus’.2 Gerrit Jan 
had door zijn tweede huwelijk de ongeschreven regel ‘textiel trouwt met textiel’ geschonden; 
in de familie Van Heek was hij één van de eersten.3 De kinderen uit het tweede huwelijk 
hadden met hun moeder een speciale, hechtere band, die bij de jongens en meisjes uit het 
eerste huwelijk soms wrevel leek op te roepen.4 Maar Christine deed haar uiterste best de 
verhoudingen en de sfeer in het gezin goed te houden. Wekelijks hield ze ‘zondagsvisites’ in 
het Van Heekshuis of op ’t Stroot, hun buitenhuis in Twekkelo. Alle kinderen kwamen op 
zondag van half twaalf tot één uur samen koffie drinken en bijpraten.5 Aan het Van Heekshuis 
bewaarde Jan waardevolle herinneringen.  
 

‘Het was geen pittoresk oud huis […]. Het was niet mooi, doch een zekere statigheid kon aan 
het huis niet ontzegd worden. Vooral was dat het geval wanneer men de hooge stoep was 
opgegaan en daarna de vestibule, tegelijk trappenhuis met zijn witmarmeren vloerbedekking 
betrad.’6 Rechts van de vestibule waren de zogenoemde ‘mooie kamers’, die volgens de 
heersende gewoonten van die tijd bijna nooit werden gebruikt, de meubels waren met hoezen 
overtrokken. In de woonkamer, aan de andere kant van de hal, speelde zich het alledaagse 
leven af. Bij de haard stond de stoel van Vader Gerrit Jan, waarin hij elke avond de krant 
spelde. Die kamer, uitziend op de kerk en het daarachter liggende marktplein, was Jan 
dierbaar. ‘Haard en kachel verdreven de koude, gas was de verlichtingsbron en op de 
slaapkamers werd meestal van kaarsen gebruik gemaakt. Men kende het niet anders en was er 
mede tevreden en gelukkig.’7  

 
Op winteravonden, wanneer het buiten koud en binnen gezellig was, las zijn vader de 
kinderen vaak voor uit werk van Fritz Reuter, evenals Charles Dickens een lievelingsschrijver 
van hem.8 ‘In hun werk zag hij gezonde menschelijke en humane begrippen neergelegd. Hij 
apprecieerde den natuurlijken humor tot het laatst zijner dagen en hield deze voor aan een 
ieder, in tegenstelling van veel der moderne zoo weinig opbouwende literatuur.’9  
 

 

Textiel trouwt met textiel 

Aan de Langestraat, tussen de Oude Markt en het Stadhuis, woonden in die jaren veel Van Heeks 

die waren getrouwd met telgen uit andere textielfamilies. Hun huwelijken pasten in de gewortelde 

traditie van endogamie, het trouwen binnen de eigen kring: in Twente en vooral in Enschede 

trouwde textiel met textiel. De textieladel vormde een klasse apart, de hoogste in de stad. 
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Enschede was bovendien een geïsoleerde stad, contacten met de rest van Nederland waren 

schaars, ook nog toen spoorlijnen Enschede verbonden met de buitenwereld.10 

In het Blijdensteinhuis, om de hoek van het Van Heekshuis, woonde Jan’s tante Geertruid van Heek 

(1832-1912), een dochter van Jan’s grootvader Helmich van Heek, die was getrouwd met Albert 

Jan Blijdenstein (1829-1896).11 Hun ouderlijke huizen lagen op enkele tientallen meters afstand, 

hun families hadden vriendschappelijke en ook familiale contacten. De stadsbrand had ook het 

Blijdensteinhuis verwoest, maar het werd herbouwd. In 1925, na het overlijden van Helmich 

Benjamin Blijdenstein, schonk zijn weduwe Margaretha Hermina van Heek het aan de gemeente, 

die er overeenkomstig haar wens de Openbare Bibliotheek en Leeszaal vestigde. Bij het 

bombardement van 22 februari 1944 werd de villa verwoest. 12 Vier jaar later ging de nieuwe 

bibliotheek open, nu in het Van Heekshuis. 

Aan de Langestraat 17 staat nog altijd het Roessinghhuis. In 1803 had Hendrik Jan Roessingh 

(1781-1822) hier een riante stadswoning gebouwd. Hij was getrouwd met Johanna Berendina van 

Heek (1782-1863), een dochter van Hendrik Jan van Heek, een nicht dus van Gerrit Jan.13 In de 

zomermaanden woonden de Roessinghs op het landgoed ’t Stroot in Twekkelo, de buitenplaats die 

Jan van Heek’s vader in 1865 kocht. Het vuur van 1862 spaarde ook het Roessinghhuis niet, maar 

het kon worden herbouwd. In 1881 werd er het kantoor gevestigd van de bankiersfirma B.W. 

Blijdenstein jr., de latere Twentsche Bank. In 1910 werd het Roesssinghhuis het hoofdkantoor van 

Gerh. Jannink & Zonen. Het brandde in de Tweede Wereldoorlog af, maar werd gerestaureerd.  

Dicht bij de Grote Kerk stond ook het huis van de familie Jannink. ‘De tuin daarvan grensde aan 

dien van het Van Heekshuis en zoo konden wij dagelijks naar elkaar overloopen in de periode, toen 

de kinderen nog klein waren’, aldus Jan.14 Gerhard Jannink werd één van zijn beste vrienden, 

samen bezochten ze dezelfde scholen en maakten samen diverse reizen. Gerhard trouwde met 

Jan’s zuster Tini van Heek.  

 

 
Jan ging naar de Eerste Openbare Lagere School van Enschede, Achter ’t Hofje, van meester 
H. van Braam. In de zomer volgde hij, evenals zijn broertjes en zusjes, de ‘boerenschool’ in 
Twekkelo. Elk jaar in het begin van juni verliet de familie namelijk de stad om drie maanden 
door te brengen op hun landgoed ’t Stroot. De schoolgaande kinderen volgden dan lessen op 
het schooltje aan de overkant van de Twekkeler Esch, die bij ’t Stroot hoorde. Om half negen 
’s morgens vertrokken ze naar school, langs het Leussink-paadje of de weg langs een 
korenveld over de es. 

 
 ‘Om elf uur mochten we allen even naar buiten om ‘en masse’ een kleine behoefte te doen en 
om 12 uur was de morgentijd afgeloopen. Bijna alle kinderen bleven voor het middaguur bij 
de school, doch ’t Stroot viel nog juist binnen het bereik om daar aan de reeds gedekte tafel 
onze boterhammen te eten en tijdig om één uur terug te zijn. Hoe dikwijls heb ik voor Moeder 
kamperfoelie geplukt. De middag lestijd duurde van 1 tot 3 uur. […] Men kan zich dus 
voorstellen wat een heerlijk vrij leven wij hadden in die zomermaanden.’15 

 
Op ’t Stroot, in de warme zomermaanden, tussen de weiden en de bossen, ontlook bij de 
meeste kinderen van Gerrit Jan de liefde voor het landleven. Jan’s vader was vooral een 
buitenmens, met een voorliefde voor zijn boerderij, de jacht als passie. In de zomermaanden 
op ’t Stroot leefde hij zijn echte leven, zeker niet in de fabriek of op kantoor.16 De kinderen 
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leerden in Twekkelo het buitenleven waarderen. Ze kenden alle vogels, het wild en vele 
planten.Vaak gingen de jongens met de boerenjongens ‘schammommen’, vlinders vangen.17 

 
Kinderen van Julia 
De meeste kinderen van Gerrit Jan kochten of bouwden, wanneer de zaken goed gingen, een 
landhuis met omringende gronden.18 De oudste dochter Maria (1862-1923), getrouwd met 
Ysaac van Delden, textielfabrikant in Ahaus, was een echte natuurliefhebber. Ze hield van het 
buitenleven, van tuinieren, wandelen en jagen. Als jong meisje vergezelde ze haar vader vaak 
op de jacht. Ysaac en Marie kochten mede daarom het landgoed Welp bij Alstätte, even over 
de grens bij Buurse.19  

Jan Bernard (1863-1923), Jan’s oudste broer, firmant van Van Heek & Co., woonde na 
zijn huwelijk – op 20 juni 1900 in Hannover, met zijn Amerikaanse echtgenote Edwina Burr 
Ewing –  eerst in een villa aan de Noorderhagen in Enschede, op de plaats waar tegenwoordig 
het Muziekcentrum staat. Al snel kocht Bernard grond in de buurtschap Rutbeek, ongeveer 
honderd hectare, waar hij eerst een klein theehuisje bouwde. Het was de voorloper van het 
riante witte landhuis Zonnebeek, ontworpen door de Enschedese architect Arend Beltman20, 
naar voorbeelden van landhuizen in de zuidelijke staten van Amerika, die waren aangedragen 
door Edwina, die in Nashville Tennessee was geboren en getogen.21 Zonnebeek verrees tussen 
1905 en 1907 op de plaats van het vroegere erve Roorman, waarvan de waterput met het 
jaartal 1747 het enige overblijfsel is.22 Zonnebeek prijkt nog steeds achter een weids grasveld, 
tegen een decor van bomen, dicht bij het Buurser Zand. Het is nu een ‘Verpoozingsoord van 
menschen van geestelijke distinctie, die aan de erflater sympathiek zouden zijn geweest’, 
zoals de statuten van de door Jan van Heek in 1946 opgerichte Stichting Edwina van Heek 
verklaren.23 
 Henny (Hendrik Jan Engelbert) van Heek (1864-1930), die aan het hoofd stond van de 
Boekelosche Stoombleekerij, woonde vele jaren aan de Hondenkolk in het geboortehuis van 
Jan. Hier werden de meeste van de negen kinderen van hem en Jet ter Kuile geboren. In 1911 
vertrok de familie naar het huis aan de Markt 21, waar oom Herman van Heek en later zijn 
weduwe hadden gewoond. ‘Met weids uitzicht aldaar was dat […] wel een verademing na 21 
jaar gewoond te hebben aan de vrij nauwe Oldenzaalsestraat.’24 ‘Sterk geïnspireerd door de 
herinneringen aan ‘t Stroot bouwde Henny – nadat hij een deel van het prachtige oude erve 
Het Teesink in Boekelo had kunnen kopen – een landhuis dat hij had laten ontwerpen door 
architect R. van der Woerd uit Enschede. Het huis is afgebroken. Het landgoed bestaat nog 
steeds en vormt het met landgoed De Weele een groot deel van het parkoers van de jaarlijkse 
Military Boekelo.  

Julia (1865-1939) trouwde met Jan van Delden, een broer van haar zwager, die ook 
directielid was van de Westfälische Jute Spinnerei & Weberei in Ahaus, even over de grens. 
Ze was anders dan haar oudere zus, had weinig bijzondere interesses en klaagde vaak over 
haar gezondheid. Zij en haar man woonden in Ahaus. Volgens Jan was het ‘één van die 
aardige doodeenvoudige en destijds vergeten plaatsjes in het mooie Westfalenland’, maar 
tante Gijs, de weduwe van oom Herman, had eens gezegd: ‘Ik wol er nich dood liggen.’25 

De ‘meest teruggetrokkene onzer broers, overhellende naar zwaartillendheid’, was 
Helmig (1865-1929), die gedurende een lange periode met Henny aan het hoofd van de 
Boekelosche Stoombleekerij stond. Evenals Julia miste hij ‘de liefde voor de natuur en de lust 
tot wandelen, die er bij ons allen zoo diep inzat’.26 Helmig, die getrouwd was met Margaretha 
Jannink, een dochter van Egbert Jannink, zijn vader’s vriend en tijdgenoot, had vooral 
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belangstelling voor techniek. In 1900 was hij één van de eersten in ons land met een Franse 
auto. Jarenlang woonde de familie aan de Hengelosestraat tegenover het Schuttersveld. 
Daarna verhuisden ze naar het landhuis De Weele in Boekelo, omstreeks 1911 gebouwd 
onder architectuur van Sam de Clercq, een architect die vaker voor fabrikanten in Twente 
bouwde. 27 Het later enkele keren verbouwde landhuis wordt nu bewoond door Bernard van 
Heek, een kleinzoon van Jan’s oudere broer Helmig. 
 
Kinderen van Christine 
Ludwig (1871-1931) was het eerste kind van Gerrit Jan en Christine, geboren in het huis aan 
de Hondenkolk. Hij trouwde met Catherine van Heek, een kleindochter van oom Herman, 
dochter van neef Helmich van Heek (1845-1902). Samen met Bernard werd hij firmant van 
Van Heek & Co. Ludwig’s verdiensten lagen vooral op zijn vakgebied, de ververij. De grote 
uitbreidingen die nodig waren omdat de stukkenververij en de dekenfabricage sterk groeiden, 
kwamen op zijn naam. Ludwig woonde met zijn gezin in de statige, maar wat somber ogende 
villa aan de Hengelosestraat 40, die hij in 1902 liet bouwen door de architect Karel Muller. 
Deze ontwierp in een eclectische stijl, met sterke neoclassicistische trekken, een huis als een 
Italiaanse villa, dat werd gebouwd op de plaats van de vroegere directeurswoning van ’n  
Groot’n Stoom. In 1919 kocht de gemeente Lonneker het pand en bestemde het tot 
gemeentehuis. Ook Ludwig trok naar buiten. Na de dood van de vader van Catherine 
verhuisden ze naar De Kotten, een oud landgoed. Eind jaren vijftig is de villa afgebroken. 
Ludwig van Heeks tweede vaderland werd Zuid-Tirol. Veertig jaar lang bracht hij er soms 
maanden achtereen door, vooral in zijn Schloss Goyen, een uit de twaalfde eeuw daterend 
kasteel in Zuid-Tirol, aan de ingang van het Naiftal.  

Lida (1872-1937) huwde met Willem Blijdenstein, later één van de hoofddirecteuren 
van de Twentsche Bank.28 Ze woonden negen jaar in Londen, daarna aan de Herengracht in 
Amsterdam. In 1910 bouwden ze hun Huis te Maarn, naar een ontwerp in neoclassicistische 
stijl van architect Jan Stuyt.29 Het verhaal gaat dat Zonnebeek model heeft gestaan voor deze 
villa.  
 Na Jan (1873) werd het gezin Van Heek uitgebreid met Christine Friedrike (1875-
1968), Tini, die trouwde met Gerhard Jannink. Na het overlijden van grootvader Jannink 
erfden Tini en Gerhard de woning ’t Stokhorst, die in 1912 door de architect Karel de Bazel 
werd verbouwd tot een kapitaal landhuis. De Bazel bouwde in die jaren meer landhuizen, 
misschien meer dan hem lief was, maar ze behoren tot het allerbeste in Nederland.30 
Originaliteit was niet de grootste kracht van De Bazel, al zijn huizen lijken op elkaar, maar ’t 
Stokhorst viel buiten dit kader.31 In hoeverre schoonzuster Edwina hier een rol speelde, is niet 
bekend, maar onwaarschijnlijk is het zeker niet. De buitenkant van de villa in Lonneker 
onderscheidde zich namelijk door de witte muren en de sterke horizontale accenten, duidelijk 
onder invloed van Amerikaanse voorbeelden.32 

Jan’s jongste zuster Auguste (1878-1944) vormde in het gezin een uitzondering. Ze 
trouwde niet in eigen kring en bezat geen buitenhuis of landgoed. Ze woonde na haar 
huwelijk met Oberregierungsrat Hermann Jungé in Duitsland, in de Gertrudengasse in 
Münster. Ze hadden elkaar in 1905 leren kennen, toen Hermann met een collega een bezoek 
bracht aan ’t Stroot.  In de herfst van 1905 vroeg hij Gus ten huwelijk, op een schildersatelier 
in Parijs waar ze werkte. Na het overlijden van haar man, die in de Eerste Wereldoorlog 
sneuvelde, woonde Gus met haar dochters Riek en Sigrid in Haus Menchikov in Baden-
Baden.   
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Bertha (1876-1960) trad in het najaar van 1907 in het Van Heekshuis in het huwelijk 
met Jan Jordaan, bankier bij de firma Jordaan, Cohen en Wennink aan de Boulevard des 
Italiens in Parijs. ‘Wat Bertha’s leven vooral heeft gekenschetst’, vond Jan achteraf, ‘is haar 
oneindige goedheid en gulheid tegenover personen en humanitaire en kerkelijke instellingen’. 
Bertha was mede door haar huwelijk een vermogende vrouw. Ze had dan ook vele landelijke 
bezittingen in het Duitse grensgebied: Rodenberg, Harskamp, de Hof te Ohne, het kasteel 
Welbergen en het natuurreservaat Gildehauser Venne.33 Vooral Welbergen – dicht bij 
Ochtrup – was haar lief; vaak vertoefde ze er, om in de omgeving te schilderen. De 
Wasserburg diende vele malen als achtergrond voor een tekening of schilderij.34 Op 22 maart 
1929 had Bertha Haus Welbergen met het omliggende grondbezit gekocht. Ze liet het huis 
restaureren en vooral op aandrang van broer Jan het archief ordenen. Dat was – vond Jan – 
een waardevol bezit, omdat de geschiedenis van de Wasserburg teruggaat tot het begin van de 
veertiende eeuw.  
 Gerrit Jan jr. (1880-1958), de enige van de kinderen die op ’t Stroot werd geboren, 
was het jongere evenbeeld van zijn vader, ‘geene der broers heeft zoveel van de 
karaktereigenschappen georven’, aldus Jan.35 Met Jan en de jongste broer Arnold leidde hij 
hun textielfabriek Rigtersbleek, waarbij hem vooral de techniek bijzonder interesseerde. 
Gerrit was een hartstochtelijke jager, niet alleen in het Twentse en Achterhoekse land of in het 
Duitse grensgebied; zijn jachtvelden zocht hij ook in de Karpaten, in Steiermark, Noorwegen, 
Zweden en in Canada, tot zelfs in de Noordelijke IJszee. Hij woonde een aantal jaren alleen 
aan de Hengeloschestraat tegenover de vroegere herberg Het Fortuin. Na zijn huwelijk met 
Jacoba ter Horst, in 1917, liet Gerrit Jan een eigen stadshuis bouwen, even buiten de 
binnenstad, waarvoor hij Karel Muller als architect koos. Omstreeks 1920 werd hun nieuwe 
villa De Wigwam gebouwd,36 aan de Boddenkampsingel 40 in Enschede, tegenover het Van 
Heekpark, een statig en rechthoekig herenhuis.37 Na 1920 kregen Gerrit en Jacoba uit de 
erfenis van zijn vader het Lankheetbos, het Honeschbos en Mallem, die hij aaneensmeedde tot 
één gebied door de tussenliggende bospercelen, heidevelden en weiden op te kopen en te 
ruilen tegen buiten het gebied gelegen percelen. Hier, aan de Gelderse grens, had Gerrit Jan – 
Heer van Mallem – zijn buitenhuis, het Noorse chalet Lillesjoën, als herinnering aan zijn 
tochten door het Noorse land.  

Arnold Helmich (1882-1972), nummer dertien en de jongste, genoemd naar zijn beide 
grootvaders, gold als de grote sportman in de familie. Hij was bij PW (Prinses Wilhelmina) 
een sterke halfback, bekend en gevreesd om zijn kopballen. Bergbeklimmen was zijn tweede 
liefde. Na een bezoek aan Zermatt raakte hij verslingerd aan de bergen. Het liefst waagde Atje 
zich met zijn gidsen Filex en Heinrich Julen aan de Alpentoppen boven de vierduizend meter. 
‘Klimmen en dalen boven afgronden van vele honderden meters en door huiveringwekkende 
“Kamine” eischt moed, beheersching en doorzettingskracht’, aldus Jan. 38  

Tijdens de paasdagen in maart 1921 maakte Atje, 37 jaar, op Huis Bergh kennis met 
een meisje van 21, Welmoet van Hoorn, een jonge vriendin van Annetje, de echtgenote van 
Jan. Enkele weken later, op 7 april, schreef Atje een brief, waarin hij zijn broer meedeelde 
‘zulks onder voorloopige geheimhouding’ dat Welmoet zijn vrouw werd.39 Op 6 september 
1921 trouwden ze, in de Haagse Duinoordkerk. Ze gingen op ’t Stroot en het Hof te Boekelo 
wonen, niet helemaal naar de zin van de broers en zussen die het landgoed hadden willen 
bewaren als gemeenschappelijk familiehuis. Maar na veel soebatten was het Arnold gelukt 
iedereen over de streep te trekken, maar de familie stelde wel de voorwaarde dat er niets aan 
het huis mocht worden veranderd.40 Maar daar kon Arnold zich niet aan houden, ’t Stroot was 
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een zomerhuis, zonder enig comfort voor de koudere maanden van het jaar. Daarom liet hij in 
1922 het huis ingrijpend verbouwen en uitbreiden, naar ideeën van de architect A.K. Beudt, 
die met Karel Muller samenwerkte.  

 
‘Hoogere dingen in het leven’ 
Moeder Christine bracht bij een aantal van haar kinderen haar belangstelling voor kunst en 
architectuur over. Ze was opgevoed in een kunstminnend milieu. Jan koesterde een diepe 
bewondering voor haar.  
 

‘Het moet voor Moeder […] een groot besluit geweest zijn haar leven te verbinden aan den 
nog jongen weduwnaar met zijn vijf niet heel sterke kinderen. […] Het werd een leven van 
groote verantwoordelijkheden, en gegeven de positie die Vader in de Maatschappij innam, een 
leven van onafgebroken arbeid en vele zorgen. Dat leven werd dubbel zwaar, doordat Moeder 
in de jaren van 1870 tot 1882 acht kinderen ter wereld bracht. […] Aan Moeder kan ik niet 
terugdenken zonder dat gevoel van hooge vereering en liefde.’ 

 
Het was Jan steeds een raadsel hoe zijn vader en moeder alle dertien kinderen ‘hebben groot 
gekregen en hoe ze het hebben aangelegd, dat er niet een of meerderen van den grooten troep 
[…] zijn mislukt’. Als Gerrit Jan daarnaar werd gevraagd, zei hij altijd dat die taak heel 
eenvoudig was. Met de opvoeding van de kinderen had hij zich nauwelijks ingelaten, hij vond 
de onderlinge opvoeding van de kinderen belangrijker, ze konden veel van elkaar leren en 
leerden inschikken wanneer dat nodig was. Ook met het huis en de huishouding bemoeide hij 
zich niet, hij had zijn eigen bezigheden, ging vaak op jacht en mocht graag gasten ontvangen. 
Moeder stond altijd klaar voor haar man en voor de kinderen. Op hun zilveren bruiloftsfeest, 
op 10 december 1894 schetste oom Willem Blijdenstein moeder als ‘Vaders medewerkster in 
zijne groote levenscarrière’. Jan onderstreepte deze visie: zijn moeder bracht de kinderen 
groot, en vond daarbij gelukkig nog tijd hen te wijzen ‘op de hoogere dingen in het leven […] 
op het onvergankelijke in kunst, historie, literatuur en muziek.’41 

Het is opmerkelijk dat geen van de kinderen uit Gerrit Jan’s eerste huwelijk zich 
onderscheidde door artistieke vaardigheden of interesses. Bernard was nog de meest 
kunstzinnige van het vijftal, een enthousiaste en bekwame fotograaf, die op glasplaten vooral 
reiservaringen vastlegde. Zijn foto’s, zorgvuldig bewaard, houden de herinneringen vast aan 
zijn reizen naar Egypte en Pompeji en zijn zwerftochten door het Twentse land.42 Als niet 
onverdienstelijk tekenaar had hij belangstelling voor de schilderkunst, die vooral werd 
aangewakkerd toen hij samen met Edwina op Zonnebeek ging wonen. Zijn voorkeur ging uit 
naar de Hollandse meesters uit de zeventiende en achttiende eeuw en de romantische school. 
Kocht hij aanvankelijk schilderijen om de kale wanden van Zonnebeek op te sieren, later 
ontwikkelde hij zich tot een bezield verzamelaar.43  
 Van de acht kinderen uit het tweede huwelijk van Gerrit Jan was Lida de meest 
muzikale. Ze volgde muzieklessen bij de beste leraren in Weimar, Hannover en Berlijn. Lida 
speelde niet alleen voortreffelijk piano, maar had ook een prachtige altstem. Jan: ‘Hoe 
dikwijls hebben we naar haar geluisterd, vooral wanneer ze Schubert voordroeg.’44 Voor het 
eerst zong ze solopartijen tijdens het driedaagse Twentsch Muziekfeest van juli 1891 in het 
Volkspark in Enschede, naast de toen bekende zangers Jos Orelio, de eerste bariton van de 
Nederlandse Opera, en Joh. I. Rogmans. Zus Tini speelde uitstekend piano.45 Haar dochter 
Lida nam haar talent over en studeerde aan het Conservatorium in Amsterdam. Lida’s 
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pianospel herinnerde Jan altijd aan zijn zuster in haar jonge dagen.46 Met twee vriendinnen 
heeft Tini ook enige tijd tekenlessen gehad.47  

Meer tekentalent hadden Gus en Bertha. Ze kregen net als broer Jan hun eerste lessen 
van de Enschedese schilder L.J. Bruna.48 Jan spoorde zijn zusters voortdurend aan om eerst 
goed te leren tekenen voordat ze gingen schilderen. Op 17 maart 1896 enthousiasmeerde hij 
hen zelfs vanuit Brits-Indië, waar hij op reis was: ‘Het is zoveel waard, wanneer men kan 
zeggen: ik kan het een en ander, behoef mij nooit te vervelen en zou in ’t uiterste geval ook in 
mijn eigen onderhoud kunnen voorzien. Het leven zal dan ook meer waarde krijgen.’49 Jan 
was zelf al een uitstekende tekenaar, zoals zijn reisschetsen aantonen.  
 Het plan was dat Gus en Bertha hun talenten zouden scherpen op de ‘schildersschool 
in Den Haag’, maar daar was geen plaats voor beiden. Ze kregen daarom privé-lessen van de 
kunstschilder Sieger Baukema (1852-1936), thuis bij hem in Heelsum, waar ze zes dagen in 
de week in een aparte ruimte werkten, gescheiden van de andere twee leerlingen van de 
schilder. Maar de zussen hadden het daar niet naar hun zin. Het was vooral de onvriendelijke 
en stugge houding van mevrouw Baukema die hen tegenstond en ze besloten te vertrekken. 
Op de zolder van het Van Heekshuis richtten ze samen, vastbesloten het ver te brengen in de 
schilderkunst, een leeggeruimd kabinet in als atelier. Tegenover een goede vriendin betitelde 
moeder Christine dochter Bertha als ‘de aanstaande schilderesse op het bovenkamertje achter 
de kerk’. De zusters kregen adviezen van de Amsterdamse kunstschilder A.M. (Arnold) 
Gorter (1866-1933), een geboren Almeloër. Bertha, de doorzetter van het duo, stuurde mede 
namens haar zuster, regelmatig brieven naar Gorter over de lessen, die voornamelijk 
bestonden uit een schriftelijke beoordeling en begeleiding van opgezonden teken- en 
schilderwerk van de twee jongedames. Ze ontmoetten hem ook geregeld. Op ’t Stroot was hij 
enkele keren te gast en ook zochten ze hem op als hij in Carelshaven in Delden logeerde om 
in de omgeving te schilderen en te tekenen.50  
 

 

….oh, het leven is zo mooi, zo goed! 

Gorter zag de talenten van Bertha. ‘Uw werk is als dat van iemand, die met verbazende energie en 

veel knapheid en technische vaardigheid heel wat tot stand heeft gebracht, wat een zeer lange en 

uitgebreide studie vereist. Nu nog de grotere gemakkelijkheid, die vanzelf komt en meerdere 

fijnheid, dan met grote zorg uitkiezen en streven naar wat ons het meest frappeert, zoodat naast 

ons verstand ons gevoel vooral getroffen wordt en uw werk zal zeker door de wereld ten zeerste 

gewaardeerd worden.’51 

De kunstenaar moedigde Bertha en Gus aan schilderijen te gaan bekijken, een goed concert of 

toneelstuk bij te wonen. Maar: ‘Boven alles staat echter de heerlijke, reine natuur; maar om die 

natuur teer en fijn te zien en te voelen, is vaak een hoog gestemd ontwikkeld hart nodig. 

Ontbreekt dat, dan kan de meest ontwikkelde techniek niet in de plaats treden voor deze uitingen, 

wat het hoogste en heiligste in ons is.52  

Bertha had haar eigen visie op haar artistieke prestaties. Mogelijk stond haar ‘een soort 

ontsnapping voor ogen uit het alledaagse leven van Enschede, een onderbreking van het 

roezemoezige huishouden van een belangrijke fabrikant en een ontkomen aan de dwingende mores 

van de textielelite’.53 Gorter reageerde: ‘Om nu terug te komen op uw eigen woorden, waar uzelf 

de innige aandrang gevoelt om iets te betekenen, om ook te strijden tegen al het kleinzielige en 

conventionele: wilt u werkelijk ernstig werken, laat u dan niet afleiden door kleine tegenspoeden, 

niet afleiden door beleefdheidsvisites enz. wat werkelijk geen ernstige plichten kunnen zijn van 
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mensen tegenover mensen. Tracht een diepe blik in het leven te krijgen, door het lezen van 

ernstige, artistieke, degelijke werken, door het bestuderen van schilderijen, door enige liefde voor 

de natuur en al het ons omringende….oh, het leven is zo mooi, zo goed. We hebben niet te strijden 

tegen de mensen, wel tegen de kleine, domme begrippen, die hen gevangen houden.’54  

 

 

Bertha schilderde in haar jeugdjaren vooral stillevens van bloemen en jachttrofeeën, het 
Twentse landschap en portretten van Twentse boeren en boerinnen. Tot de Eerste 
Wereldoorlog kopieerde ze in het Louvre in Parijs ijverig en nauwgezet werken van befaamde 
meesters. In de jaren twintig maakte ze portretten van de meest uiteenlopende types. 
Omstreeks 1930 nam ze weer les, nu bij de portretschilder Alex Vollon en de bloemenschilder 
Blanche Odin. Vooral Bertha’s fijne bloemenaquarellen waren een vreugde voor het oog en 
ze schilderde meer dan voortreffelijk interieurs in een verrassend moderne stijl. In 1931 en 
1934 oogstte ze succes op de Salons des femmes-peintres in Parijs.55 

Gus, één van de ‘stuvers’ zoals de drie jongste zussen in de familie werden genoemd, 
was volgens Jan artistiek en begaafd, maar ze was meer dan Bertha en Tini de bohémienne. 
Gus blonk vooral uit in het schrijven van poëzie en de voordrachtskunst. Talloze Twentse, 
Duitse en Nederlandse gedichten kende zij uit het hoofd. Ze tekende en schilderde ook snel en 
verdienstelijk, haar schetsen in olieverf waren van hoge kwaliteit. Jan heeft het altijd betreurd 
dat Gus niet verder is gegaan in de schilderkunst.56 Ze kopieerde wel vaak schilderwerken, in 
Duitse musea, in Berlijn en Münster. Eén van deze kopieën, de Heilige Antonius van Padua, 
naar het grote werk van Murillo, hing jarenlang in Huis Bergh in ’s Heerenberg, maar het ging 
in 1939 bij een felle brand verloren.57  

Gerrit Jan, verwoed jager en natuurliefhebber, was een vaardige tekenaar. Zijn boek 
Reewild in Nederland, verschenen in 1948, een standaardwerkje voor jagers, illustreerde hij 
eigenhandig. Zijn liefde voor de natuur bleek ook uit zijn kunstverzameling, vooral 
schilderijen met taferelen uit het rijk der dieren.58 Arnold was vooral een liefhebber van 
voetbal en bergsport, kunst interesseerde hem niet zo bijzonder. 
 
Buitenbeentje 
Jan was een opvallend buitenbeentje in het gezin. Hij overtrof zijn broers en zussen in vele 
opzichten. Hij blonk in alles uit, zoals Gerrit Jan jr. vele jaren later zou vaststellen. Jan was 
ook het troetelkind van moeder Christine. Hij speelde wel op straat, met andere kinderen uit 
de binnenstad, op het plein rondom de Grote Kerk, maar het liefst las hij thuis op de bank een 
boek, vóór het raam. Met Bernard was Jan verreweg de knapste van de zeven zoons, meende  
Gerrit Jan jr. 59 Jan verliet niet alleen in zijn jonge jaren maar ook later als volwassen man de 
platgetreden paden van de vele ingesleten tradities in de Twentse textielfamilies. Met 
voldoening keek Jan terug op de nuttige en leerzame lessen, waartoe vooral zijn moeder hem 
had aangespoord. Bruna had een eigen onderwijsmethode. Eerst moest Jan platen natekenen, 
later opgestelde voorwerpen. In zijn hbs-tijd kreeg Jan lessen handtekenen van Jan Weijns, 
‘een aardige man met het temperament dat een artiest behoort te hebben’. Ook aan hem 
bewaarde hij goede herinneringen ‘en wanneer ik aanmoediging noodig zoude hebben, is die 
zeker van hem uitgegaan’. In latere jaren volgde Jan lessen op een ‘school of art’ in 
Manchester, in de avonduren wanneer hij een werkdag achter de rug had. Maar dat werd hem 
wat te vermoeiend en na korte tijd stopte hij.60 
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 In die jaren toen de beter gesitueerden in Twente gingen fotograferen pakte Jan – al 
vanaf zijn achttiende – liever zijn bruinleren tekenkoffertje van veertig bij veertig centimeter, 
met zijn schetsboek en speciale vakjes voor inkt en pennen. Het zou hem zijn verdere leven 
op al zijn uitstapjes en reizen naar vele landen en continenten vergezellen. Hij maakte in ruim 
zestig jaar enkele duizenden tekeningen – de eerste van boerderijen rondom Enschede, de 
laatste van kerkjes in de Betuwe – in meer dan negentig schetsboeken, zorgvuldig bewaard in 
de kluis in zijn kleine kasteelkantoor. 
 Het leek wel alsof Jan alle interesses van de familie in zichzelf verenigde: hij hield van 
de natuur en de jacht, hij was zonder meer de beste tekenaar van de familie en al vroeg trok 
hem het historisch-culturele erfgoed van de streek. In een historieloze stad zou hij zich 
ontwikkelen als iemand met een bijzondere historische belangstelling. In toenemende mate 
zou hij zich toeleggen op de middeleeuwen, de periode waarin hij de grondslagen zag van de 
christelijke beschaving, zijn beschaving. Daarmee ging hij de weg die vooral zijn moeder hem 
had gewezen, die van de kunst en de geschiedenis, kortom van de ‘hoogere dingen in het 
leven’.61  
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NOTEN 
 

                                            
1 De Menistenstraat in Enschede is genoemd naar de Mennonieten, omdat daar vroeger de doopsgezinde kerk 
stond. Gelet op de bron van de afleiding – de Friese priester Menno Simons (pl. 1496-1561) – zou de naam 
Mennistenstraat moeten luiden.  
2 Tina Hammer-Stroeve, Familiezoet. Vrouwen in een ondernemerselite, Enschede 1800-1940, Zutohen, 2001, 
59. 
3 Jan van Heek’s oom Herman was de eerste die met een Blijdenstein trouwde. Na hem volgden Gerrit Jan en 
diverse andere familieleden. Ook trouwden Van Heeks met een Van Heek, met een Ter Kuile, een Jannink, een 
Scholten, een Ledeboer. Dit zijn de belangrijkste textielfamilies in Enschede. Tot 1920 werd de helft van het 
totale aantal huwelijken in deze families binnen eigen kring gesloten: 31 van de 62. In de familie Van Heek 
werden 21 huwelijken gesloten, waarvan 11 binnen de eigen kring. Bron: F. van Heek, Stijging en daling op de 
maatschappelijke ladder, Leiden, 1945, 249. 
4 Hammer-Stroeve, Familiezoet, 102. Een familielid heeft de Van Heeks uit het Van Heekshuis ‘familiezoet’ 
genoemd, een eufemisme voor familieziek wellicht.  
5 Hammer-Stroeve, Familiezoet, 127, noot 15. Na het overlijden van zijn vader en moeder hield Jan van Heek, 
die evenals zijn vader hechtte aan goede verstandhoudingen binnen gezin en familie, deze traditie in ere. Er 
kwam pas een einde aan in de Tweede Wereldoorlog, toen het Van Heekshuis door de Duitsers werd gevorderd. 
6 J.H.cvan Heek, Herinneringen aan en rondom het Van Heekshuis, Huis Bergh, 1942, 141. 
7 Van Heek, Herinneringen aan , 143. 
8 Heinrich Christian Ludwig (Fritz) Reuter (1810-1874) was een bekende Nederduitse schrijver van historische 
werken.  
9 Jan Herman van Heek heeft na de dood van zijn vader Gerrit Jan een boek over hem geschreven. Het is niet 
gedrukt, er is slechts één exemplaar van. AJH. 
10 Tina Hammer-Stroeve, Familiezoet. Vrouwen in een ondernemerselite, Enschede 1800-1940, Zutphen, 2001, 
83-89.  
11 Helmich van Heek (1785-1847), Jan’s grootvader, stichtte in het begin van de negentiende eeuw samen met 
zijn oudere broer Gerrit Jan (1780-1851) en zijn vader Hendrik Jan van Heek (1759-1809) H.J.van Heek & 
Zoonen. Zie hoofdstuk 1. 
12 Na het overlijden van H.B. Blijdenstein op 23 februari 1919 schonk zijn weduwe het huis aan de gemeente 
Enschede. Haar wens was dat hier de Volksbibliotheek en Leesinrichting werd gevestigd. In het gebouw werden 
de nodige veranderingen aangebracht. Het achter het huis gelegen stalgebouw was ingericht als 
voordrachtzaal. Daar kreeg de Volksuniversiteit haar onderkomen. Het gebouw werd bij het bombardement van 
22 februari 1944 verwoest. De openbare leeszaal en bibliotheek werd vanaf 1948 ondergebracht in het Van 
Heekshuis. Zie: Stroink, Stad en land, 620, 740. 
13 Snuif, Familieboek, 145. 
14 Van Heek, Herinneringen, 91. 
15 Van Heek, Herinneringen, 58. 
16 Van Heek, Herinneringen, 60. 
17 G.J. van Heek jr., Grepen uit een jagersleven, Deventer, 1944, 1. 
18 Van ieder van de kinderen van Gerrit Jan is een korte biografie te vinden in: Van Heek, Herinneringen, 62-
137. 
19 Van Heek, Herinneringen, 69. 
20 Ronald Stenvert, Ontwerpen voor wonen en werken, Utrecht, 1996, 37. 
21 J. Bernard van Heek, Edwina’s Amerikaanse achtergronden, in: Verleden met toekomst. 50 jaar Stichting 
Edwina van Heek, Enschede, 1996, 43. 
22 Alf van Heek, Herinneringen aan J.B. van Heek, in: Verleden met toekomst, 37. 
23 Goderd van Heek, 50 Jaar Stichting Edwina van Heek, in: Verleden met toekomst, 17. 
24 J.B. van Heek HJzn, Huize Het Teesink. Leven van een textielfamilie, Enschede, 2005, 43. 
25 Van Heek, Herinneringen, 66. 
26 Van Heek, Herinneringen, 84. 
27 Michiel Roding, S. de Clercq en A. Broese van Groenou, Rotterdam, z.j., 45. 
28 Van Heek, Herinneringen, 104. 
29 Jan Stuyt (1868-1934), leerling van Pierre Cuypers, was één van de belangrijkste kerkarchitecten van de 
twintigste eeuw. Hij werkte vaak samen met Joseph Cuypers, een zoon van Pierre Cuypers. Hun meest 
spraakmakende ontwerp is de Sint Bavokathedraal in Haarlem. Zie: Wim H. Nijhof, Een toren zo hoog als de 
hemel, Apeldoorn, 2005, 55-56. 
30 Wessel Reinink, K.P.C. de Bazel, architect, Rotterdam, 1993, 129. 
31 Reinink, De Bazel, 133. 
32 Van Heek, Herinneringen, 111.  
33 Van Heek, Herinneringen, 118 
34 Jan van den Dungen, Vrouw zonder land. Levensgeschiedenis van Bertha Jordaan-van Heek, Enschede, 1993, 
73. 
35 Van Heek, Herinneringen, 127. 
36 Maarten Piek, K.J. Muller (1857-1942), Rotterdam, 2001, 117. 
37 Piek, Muller, 115. 
38 Van Heek, Herinneringen, 133. 
39 Dagboek 12.  
40 A.H. Enklaar en J. Loonstra, Landgoed Het Stroot, Dalfsen, 199, 13-14. 
41 Zie noot 9. 
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42 De foto’s zijn aanwezig in het archief van de Stichting Edwina van Heek. 
43 Verleden met toekomst, 39. 
44 Van Heek, Herinneringen, 98-99. 
45 Van Heek, Herinneringen, 107. 
46 Van Heek, Herinneringen, 107. 
47 Hammer-Stroeve, Familiezoet, 165. 
48 L.J. Bruna (1822-1906) kwam in 1846 naar Enschede, waar hij les ging geven als ‘teekenmeester’ aan de 
Particuliere Teekenschool en later aan de Bouwkundige Teekenschool ten Behoeve der Arbeidende Klasse. 
Daarnaast gaf hij kinderen uit de hoogste kringen privé-lessen in tekenen. Zie: Schilderachtig Twente. 
Lambertus J. Bruna, 1822-1906, Enschede, 2004.  
49 Brief van J.H. van Heek aan zijn zus Tini, d.d. 17 maart 1896. AEJ. 
50 Gorter bracht vaak in het voor- en najaar enkele weken door in Twente. Toen zijn ouders nog leefden, 
verbleef hij in Ambt-Almelo, na hun overlijden in Carelshaven in Delden of in Dinkeloord bij Denekamp. Op de 
tentoonstelling Twente te pronk, van 28 maart tot en met 28 mei 1986 in het Rijksmuseum Twenthe, was hij 
vertegenwoordigd met Dorpssilhouet met de kerk van Denekamp, een crayontekening die hij omstreeks 1900 
maakte. Hij woonde in Amsterdam en was lid van de hoofdstedelijke kunstenaarsverenigingen Pulchri Studio, 
Arti et Amicitiae en St. Lucas. Zie: H. Hagens en B. Olde Meijerink, Twente te pronk, Utrecht, 1986, 196.  
51 Brief van 17 maart 1900, geciteerd in: Tina Hammer-Stroeve, Familiezoet, Zutphen, 2001, 166. De 
onderstrepingen zijn van Gorter. AEJ. 
52 Tekst van eind 1899, geciteerd in: Van den Dungen, Vrouw zonder land, 49. 
53 Tine Hammer, Familiezoet, 166-167. 
54 Van den Dungen, Vrouw zonder land, 50. 
55 Van den Dungen, Vrouw zonder land, 51. 
56 Van Heek, Herinneringen, 114. 
57 Bartolomé Esteban Murillo (Sevilla, 1 januari 1618 – Sevilla, 3 april 1682) was een Spaanse kunstenaar die 
veel religieuze werken heeft geschilderd. 
58 Van Heek, Herinneringen, 131. 
59 Rede van G.J. van Heek jr. bij de begrafenis van zijn broer J.H. van Heek, op 29 januari 1957.  
60 J.H. van Heek, Herinneringen op Kunstgebied, notitie, vermoedelijk daterend uit de jaren 1940-1945, 4a. 
AJH. 
61 Van Heek, Herinneringen, 131. 
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